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VLEKKELOOS | Emma Branderhorst | IJswater Films 
Een cinematografisch indrukwekkende film, met sterk acteerwerk, waarbij de kijker dichtbij 
hoofdrolspeler Ruby blijft dankzij de gekozen kadrering. In Vlekkeloos zien we een slimme 
manier om het gekozen onderwerp bespreekbaar te maken voor de doelgroep, maar ook ver 
daarbuiten. De film voelt in z’n totaliteit realistisch, van verhaal tot camerawerk tot spel tot 
scenario, alles support het realisme, wat het geheel compleet en puur maakt. Ook de muziek 
laat je dichtbij het karakter blijven door niet te groot uit te pakken of te aanwezig te zijn. 
Het verhaal heeft hoge urgentie. Het taboedoorbrekende karakter raakt ons, maar het is ook 
een onderwerp waar volgens ons alle vrouwen zich in zouden kunnen herkennen, dat maakt 
deze film heel belangrijk voor de positie van de vrouw en een must voor ieder mens. 
Vlekkeloos is een mooi en indringend bewijs voor de kracht van verhalen vertellen in de vorm 
van film.  
 

| Eugene Arts & Emily Reekers | Keplerfilm 
Hannah’s Droom is creatief, origineel en maakt kijkers nieuwsgierig. Muziek speelt een 
prominente rol in de film en wordt op een bijzondere manier ingezet. De rol van Hannah wordt 
sterk en innemend vertolkt. De gekozen technieken zorgen er daarbij voor dat je tijdens het 
kijken goed kunt levellen met het perspectief van Hannah, waardoor de film je moeiteloos 
meeneemt in Hannah’s droom.  
 
SUNSHINE MOTEL | Rosita Wolkers | BIND 
Een speelse, prachtig gestileerde korte film met sterk signatuur. Er zit duidelijk vakmanschap in 
de look & feel. We hebben genoten van de kleuren, het production design en de 
cinematografische stijl. Het sterke, overtuigende spel van een goed geregisseerde piepjonge 
actrice tillen de scenes naar een hoger niveau. Het plot ontvouwt zich wel enigszins 
onverwachts en de film laat de kijker daarbij vertwijfeld achter: over het einde is dan ook nog 
lang doorgepraat. 


